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1.ÚVOD
Rozsah riešenia
Projekt rieši inštaláciu zariadení RFID ochrana, kontrola pohybu a evidenciu exponátov pre stavbu:
„ Rekonštrukcia Pamätníka SNP Banská Bystrica, modernizácia expozície a vybudovanie podzemnej
expozície ťažkých zbraní“ časť - SO 02 - 1.NP, pravá časť juh, západ - Prestavba na depozit a časť
administratívy.
Podklady pre vypracovanie projektu
Konzultácie so zástupcami investora
Stavebné podklady (dostupné ku dátumu vypracovania projektu
Popis technického riešenia
Správa zbierok múzea bude založená na technológii rádiofrekvenčnej identifikácie – ďalej len RFID a využije
metodiku uplatnenia RFID v múzeu. Účelnosť nasadenia technológie RFID a jej funkčnosť je v SR overená
pilotnými projektmi.
Čítacie zariadenia
Vo všeobecnosti RFID čítacie zariadenia umožňujú detekovať a zapisovať RFID tagy31 (ďalej len tag).
Pozostávanú z riadiacej jednotky (čítačka) a antény, alebo sústavy antén, cez ktoré komunikujú s tagmi.
Stacionárne čítacie zariadenia:
Brána kontroluje prechod tagov cez vchod do depozitára
Zapisovacie pracovisko vykonáva zapisovanie tagov – párovanie štítkov s informáciami o danom
predmete v BE.TOOLS..
Komponenty bány
RFID riadiaca jednotka pre napojenie koncových zariadení do jednotného funkčného celku.
Antény slúžia ako zdroj RF vyžarovania.
Optické čidlá. Keďže RFID čítacie zariadenia nerozlišujú smer pohybu tagu (iba jeho prítomnosť v
dosahu), je nutné aby boli súčasťou brány aj optické čidlá. Tie snímajú smer prechodu bránou a
poskytujú informáciu o prechode bránou. Toto umožňuje, aby brána plnila aj bezpečnostnú funkciu; kde
každé neautorizované prerušenie čidiel môže reprezentovať neoprávnený prechod cez bránu a
následne z toho spustiť zadefinovanú operáciu.
Riadiaci počítač, ktorý kontroluje RFID riadiacu jednotku, optické
čidlá a vykonáva všetky zadefinované operácie a dočasne uchováva informácií o udalostiach
(prechodoch bránou) a zabezpečuje ich zápis do databázy BE.TOOLS a prípadné hlásenie o poruchách
ktorejkoľvek súčasti brány.
Router umožňuje vzájomnú komunikáciu optických čidiel, RFID riadiacej jednotky a riadiaceho
počítača.
Zapisovacie pracovisko
sa skladá z rovnakých technických prvkov ako brána, avšak nepotrebuje optické čidlá. Naproti tomu je
vybavené tlačiarňou čiarových kódov pre tlačenie identifikačného štítku s kontrolným evidenčné číslo
predmetu a 2D čiarový kód pre optické čítanie prenosnými čítacími zariadeniami.
Prenosné čítacie zariadenia
obsahujú prispôsobenú verziu softvéru, ktorý plní funkciu identifikácie, vyhľadávania a umiestnenia
predmetu.
Prenosné čítacie zariadenia (ďalej čítačka) sú určené na mobilnú manipuláciu a bezdrôtový prístup do
siete internet a majú nasledovné funkcie:
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Identifikácia predmetu prostredníctvom RFID tag. Táto funkcia je možná pomocou vstavanej RFID
čítačky a vstavanej čítačky 2D čiarového kódu. Po identifikácii môže byť z katalogizačného modulu
BE.TOOLS zobrazený náhľad zobrazujúci na predmet a jeho popis.
Vyhľadávanie predmetu sa pustí zadaní evidenčného čísla predmetu, alebo potvrdení názvu
predmetu. Čítačka zvukovým signálom upozorní, že hľadaný predmet je v dosahu. Reguláciou čítacieho
výkonu je možné nastaviť optimálny dosah tak, aby bol hľadaný predmet presne lokalizovaný.
Umiestnenie predmetu. Predmet v dosahu čítačky je možné prideliť určenej lokácii. Toto vyžaduje
označenie jednotlivých lokácií čiarovým kódom a vytvorenie lokačného plánu a jednotlivých lokácií v
záznamových položkách pre definovanie miesta uloženia.
Pomocné čítacie zariadenia
Pre identifikáciu predmetov môže prihlásený klient použiť aj bežné aplikácie mobilných telefónov pre
čítanie 2D kódov.
Manipulačné priestory a zariadenia
Súčasťou depozitára budú priestory určené pre ošetrenie a manipuláciu s predmetmi. Budú bezprostredne
napojené na ochranné depozitáre – tak aby bol presun predmetov medzi priestormi bez prekážok, no
kontrovaný RFID systémom správy zbierok.
Ochrana pred krádežou
Bezpečnostný systém bude integrovaný s evidenčným systémom správy zbierok cez centrálny
pult správy zbierok – RFID. Použité budú RFID osobné karty. Prístup do priestorov bude
podliehať kľúčovému režimu múzea, ktorý bude súčasťou bezpečnostného projektu.
BE.TOOLS

BE.TOOLS je hardvérové a softvérové riešenie špeciálne vyvinuté na zabezpečenie a
zjednodušenie správy nástrojov a zariadení v priemyselných prostrediach (výrobné závody a
obchody, v leteckom, námornom, automobilovom priemysle atď.).
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BE.TOOLS vám umožňuje automaticky a bezpečne spravovať zásoby a operácie registrácie a
odhlásenia zariadení a všetkých nástrojov používaných vašimi tímami.
Zabezpečte si svoje dielne.
Elektronicky identifikujte každého zamestnanca pracujúceho s akýmkoľvek vybavením
Automaticky prepojte každý nástroj a položku s identifikovaným zamestnancom
Rýchlo vytvorte spoľahlivý inventár a zoznamy priradení nástrojov
Majte kontrolu nad svojimi dátami pomocou niekoľkých možností hostenia
Ľahký digitálny prechod pre vaše dielne
Inštalácia a integrácia riešenia na mieru do vašich dielní, skladov alebo skladov
Prispôsobená podpora pre označovanie nástrojov a zariadení a školenie personálu
Vzdialený prístup (pre oprávnený personál) ku všetkým informáciám o správe centralizáciou údajov
lokálne, na vaše servery alebo do zabezpečených dátových centier
Správa múzejných zbierok
Systém správy zbierok múzea je jadrom modernizácie depozitárneho systému múzea a sleduje najmä:


zavedenia centrálnej kontroly správy kultúrneho dedičstva



využitie nástrojov jednotného vedomostného systému múzeí



uplatnenie moderných technológií ochrany a správy kultúrnych objektov



automatizácie rutinných procesov



zefektívnenie využitia technológií ich integráciou a vytvorenie jednotného múzejného
systému ochrany a správy zbierok.

Dosiahnutím sledovaných zámerov by navrhovaný systém mohol zabezpečiť adekvátnosť správy zbierok
ich spoločenskej hodnote.
Správa zbierok múzea bude založená na technológii rádiofrekvenčnej identifikácie – ďalej len RFID a
využije metodiku uplatnenie RFID v múzeu. Účelnosť nasadenia technológie RFID a jej funkčnosť je v SR
overená pilotnými projektmi.
Použitie tejto technológie vychádza z poznatkov modernej logistiky a je podporované nástrojmi jednotného
katalogizačného systému múzeí SR .
Funkčnosť depozitárneho systému zabezpečia koncové zariadenia.
Špeciálne zariadenia depozitára.
Systém správy zbierok integruje všetky použité technológie, čím vytvoríme jednotný komplex špecifických
nástrojov a súvisiacich opatrení.
Charakteristika
Pre nasadenie technológie RFID je podstatným dôvodom aj to, že katalogizačný nástroj CEMUZ
podporuje správu zbierok prostredníctvom technológie RFID.
K tomuto účelu bol nasadený modul správy zbierok. Je to softwarová aplikácia s flexibilnými funkciami na
sledovanie stavu a pohybu múzejných zbierok a osôb, ktoré majú prístup k zbierkam. To umožňuje
zabezpečiť centrálnu kontrolu pohybu a stavu múzejných zbierok v SR.
Nástroje Modulu správy zbierok
Nástroje modulu sa uplatňujú vo viacerých vrstvách, pričom každá vrstva zodpovedá za parciálne
činnosti:


podpora kódovania štítkov RFID
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kontrola správy a manipulácie so zbierkovými predmetmi



automatizácia depozitárneho režimu



podpora kamerového systému.

Presah technologického riešenia do modulu BE.TOOLS
Pre účely využitia technológie RFID je upravená základná štruktúra záznamu o zbierkovom predmete o
atribúty RFID. Taktiež sú v module vytvorené potrebné objekty:
RFID brána

objekt potrebný pre identifikáciu samotnej brány
objekt “prechod cez RFID bránu” slúži na zaznamenávanie pohybu
predmetov a ľudí cez RFID brány (určuje presný čas, osoby, smer
prechodu, a aké predmety prechádzajú cez bránu)

objekt RFID tag slúži na samotnú prácu so štítkovaním predmetov
Užívateľské rozhranie umožňuje tlačiť 2D kódy a múzeum si môže prispôsobiť zadefinovanú RFID bránu
pre potreby kódovania štítkov.
Nástroj správy zbierok
Kontrolu pohybu zbierkových predmetov a osôb v priestoroch sledovaných depozitárov (vzájomne
previazaný komplex funkcií) vykonáva integrovaný modul. Využíva pri tom konfigurované mobilné a
stacionárne zariadenia a kódované RFID štítky. Základné funkcie modulu sú:


kódovanie RFID štítkov s podporou tlače 2D kódov



párovanie predmetov na lokačné pozície



správa zbierok – sledovanie pohybu a lokácie zbierkového predmetu



automatické generovanie depozitárneho denníka



rýchla inventúra pomocou mobilných čítačiek



voliteľné sledovanie udalostí pomocou kamerového systému.

Nástroj kódovania RFID štítkov
Podmienkou uplatnenia funkcií RFID štítkov v automatizovanej správe zbierok je kódovanie štítku a jeho
identifikácia so záznamom o zbierkovom predmete vo vedomostnom systéme. Túto funkciu zabezpečuje
kódovací wizard ktorý je súčasťou modulu správy zbierok.
Kódovací wizard vedie užívateľa po jednotlivých krokoch procesom kódovania a priraďovania štítku
predmetom.
Zabezpečuje:


kódovanie čipu – napárovanie so záznamom v katalogizačnom systéme



zapísanie jedinečného identifikátora do RFID štítku



tlač čiarového kódu a evidenčného čísla predmetu na štítok.

Výsledkom kódovania je registrácia jedinečného RFID štítku napárovaného s jedinečným
záznamom. Je to nezameniteľný identifikátor zbierkového predmetu, ku ktorému sa viaže záznam
vo vedomostnom systéme (štítok, ako identifikátor, je k predmetu trvalo pripojený).
Špeciálne zariadenia depozitára
Špeciálne koncové zariadenia systému správy zbierok sú predovšetkým hardwarové komponenty s
vlastným aplikačným softwarom, ktorý bude pri ich nasadení customizovaný pre integráciu
centrálnym pultom správy zbierok.
Tieto komponenty budú zaobstarané a sfunkčnené v rámci realizácie projektu.
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Príklady stacionárnych čítacích zariadení , Mobilné čítacie zariadenie.
Komunikačné a riadiace zariadenia
Komunikačné a riadiace zariadenie je rozhraním medzi koncovými komponentmi.
Z hardvérovej stránky to môže byť počítač, notebook alebo tablet, schopný spustiť riadiacu aplikáciu s
pripojením na internet. V prípade prenosných zariadení môže byť integrovaný do jedného zariadenia
spolu s ostatnými modulmi potrebnými pre fungovanie ako prenosné RFID zariadenie.
Riadiaca jednotka
Funkčnosť RFID brány zaistí riadiaci softvér, ktorý komunikuje s RFID riadiacim prvkom a optickými
čidlami cez lokálnu sieť. Tento softvér bude spracovávať informácie o prečítaných tagoch a ich zhodnosť
s prerušením optických čidiel, ktoré kontrolujú fyzický prechod a smer prechodu cez bránu. Všetky
udalosti riadiaci softvér dekóduje a overuje.
Brána tak sleduje ako tagy označujúce predmety, tak aj osoby, ktoré prechádzajú cez bránu. Na
kombináciu oprávnenosti osôb prechádzajúcich cez bránu, smer prechodu a prenášaných predmetov,
prípadne ďalšie detekovateľné udalosti (čas prechodu a pod.) softvér aplikuje vnútornú logiku - teda
režim pravidiel. Na ich na základe je schopný vykonať určenú akciu, ako je záznam do denníka,
spustenie alarmu, zaslanie notifikačnej správy.
Riadiaci softvér zároveň lokálne ukladá všetky informácie o udalostiach a následne ich posiela do
databázy kde sú centrálne ukladá a interpretované v požadovaných výpisoch. V prípade prerušenia
prístupu na internet a teda aj do systému, program prevedie údaje po obnovení konektivity.
Funkcie Modulu správy zbierok
Použitím Modulu správy je možné zabezpečiť automatizáciu väčšiny procesov správy zbierok.
Kontrola uloženia zbierok
Bezkontaktná identifikácia zbierkových predmetov.
Párovanie predmetov na dané lokačné pozície – jednotlivé lokačné pozície v depozitároch budú označené
štítkami. Párovanie predmetu na danú pozíciu bude zosnímaním kódu pozície a následným zosnímaním
RFID čipu predmetu. Po napárovaní systém zaznamená novú lokačnú pozíciu predmetu. Vyhľadávanie
predmetu v depozitári – zadaním evidenčného čísla alebo názvu predmetu systém automaticky vyhľadáva
zodpovedajúce RFID predmetu v dosahu čítačky a upozorní na hľadaný predmet. Rýchle informácie o
zbierkovom predmete – zosnímaním RFID čipu, prípadne čiarového kódu z predmetu, vyhľadá systém v
databáze konkrétny zodpovedajúci záznam a zobrazí evidenčné údaje a obrazový náhľad na displeji čítačky
zariadenia, alebo pripojeného PC.
Rýchla inventúra – funkcia rýchlej inventúry slúži na automatickú revíziu zbierkových predmetov –
detekciu (prezenciu/absenciu) predmetov v daných priestoroch a zápise overených predmetov do
požadovaného zoznamu.
Kontrola pohybu zbierok
Príjem do depozitára – iniciovanie záznamu o uložení
automaticky vykoná záznam o trvalom uložení: čas, osoba po párovaní s lokačnou pozíciou znamená
miesto uloženia.
Opustenie depozitára
Kontrola oprávnenosti – systém kontroluje osobu, ktorá sprevádza predmet a vyhodnocuje oprávnenosť
podľa konfigurácie v zmysle depozitárneho režimu.
Automaticky vykoná záznam v údajoch o pohybe zbierkového predmetu: čas opustenia depozitára a
oprávnená osoba, ktorá predmet premiestnila. Následne kustód výberom zadá dôvod opustenia a termín
predpokladaného návratu, po ktorom systém upozorní na absenciu predmetu v depozitári.
Automaticky vykoná záznam v udalostiach depozitára.
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Návrat do depozitára
Detekcia predmetu a osoby – systém kontroluje predmet a vyhodnocuje ho ako návrat na miesto trvalého
uloženia, zároveň vyhodnocuje oprávnenosť osoby.
Automaticky vykoná záznam v údajoch o pohybe zbierkového predmetu: čas vrátenia do depozitára a
oprávnená osoba, ktorá predmet vrátila. Záznam je možné doplniť o potrebné údaje o okolnostiach
vrátenia a stave predmetu. Automaticky vykoná záznam v udalostiach depozitára.
Kontrola prístupu osôb k zbierkam
Osoby pristupujúce k zbierkam musia byť držiteľmi RFID karty, ktorou sa identifikujú (karta oprávnenej
osoby, karta návštevníka).
Detekcia pohybu osôb
Pohybové čidlá brány zaznamenajú pohyb a riadiaca jednotka vyhodnocuje smer pohybu (do
depozitára/von z depozitára).
Anténny systém RFID brány detekuje kartu a riadiaca jednotka vyhodnocuje osobu a jej oprávnenosť.
Záznam prístupu osôb k zbierkam
Systém zaznamenáva každú udalosť prechodu (smer, presný čas, osobu a predmety).
Udalosti interpretuje podľa nastavenej konfigurácie (v zmysle interných predpisov) ako depozitárny
denník v zásade nasledovne:


oprávnený vstup/výstup (s predmetom/bez predmetu) – v prípade vyhodnotenia
osoby oprávnenej vstupu a premiestnenia predmetu oprávnený vstup/neoprávnené
premiestnenie predmetu – v prípade vyhodnotenia osoby oprávnenej vstupu, bez
oprávnenia prenosu predmetu + detekovania predmetu



neoprávnený vstup – v prípade detekovania pohybu bez oprávňujúcej karty RFID

Pokým pohybové čidlá snímajú akýkoľvek pohyb v bráne a vyhodnocujú jeho smer, antény detekujú signál
RFID čipov. Systém vyhodnocuje získané údaje a zaznamenáva ich ako udalosti. Údaje interpretovaných
záznamov detekovaných udalostí (priestup osôb a pohyb zbierok) chronologickí zaznamenáva depozitárny
denník. V dátach depozitárnom denníku nie je možné vykonávať žiadne zmeny editovaním.
Príklad konfigurácie práv držiteľa RFID karty

Legenda
oprávnenie bez obmedzenia
oprávnenosť podmienená prítomnosťou kustóda
oprávnenosť podmienená prítomnosťou kustóda a ďalšej oprávnenej
osoby32
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žiadne oprávnenie
Výstupy
Automatické generovanie depozitárneho denníka
-vyhodnocovanie všetkých udalosti depozitára je v tabuľkovom prehľade a tlačových zostavách,
-selekčné vyhodnocovanie pohybu osôb a zbierok (tabuľkový prehľad a tlačový výstup) – samostatne
depozitár, viaceré/všetky depozitáre múzea
Automatické vedenie knihy výpožičiek
-generovanie evidencie zapožičaných a vrátených predmetov
-vystavovanie dokumentov o pohybe zbierok
-upozornenia na termíny vrátenia predmetov
Upozornenie na udalosti
Systém riadenia a sledovania bude konfigurovateľný, pre jednotlivé stavy bude možné nastaviť emailové alebo SMS notifikácie. Štandardne nastavené udalosti, na ktoré sú definovaní klienti
automaticky upozornení, sú nasledovné:
-vstup neoprávnenej osoby (bez RFID karty)
-neoprávnený pohyb predmetu (podľa konfigurácie práv)
-absencia predmetu v depozitári po termíne ukončenia výpožičky
Príklady formy upozornenia:
lokálna signalizácia (optická, zvuková)


okamžité upozornenie vzdialeného klienta s detekovanými údajmi o udalosti



e-mailovou správou spolu s AV záznamom situácie získaným z kamerového
systému



SMS notifikácia oznámenie udalosti s obrazový záznamom situácie získaným z
kamerového systému signalizácie v systéme s uložením záznamu o udalosti.

Uvedené funkcie podporuje dátovou štruktúrou – existujúcimi položkami katalogizačného záznamu i
položkami na záznam uvedených udalostí .
Procesy kódovania
Keďže funkčnosť systému správy zbierok je podmienená vzájomným napárovaním RFID štítku predmetu s
údajmi v katalogizačnom module, považujeme za súčasť projektu aj kódovania všetkých zbierkových
predmetov múzea (uložených v depozitári i v expozícii).
Softvérové nástroje na kódovanie sú súčasťou a oprávnenosť kódovania je definovaná v prístupových
právach systému podľa overenej žiadosti múzea. Tým je zabezpečený prístup voči neoprávneným zásahom.
Postup pri kódovaní je riadený wizardom a od chvíle ako operátor vyberie katalogizačnom module predmet,
ktorého údaje je oprávnený nakódovať na štítok s RFID čipom , prebieha celý proces navigovane (pozri
Odkazy, Proces inicializácie RFID zbierkových predmetov pomocou wizardu ).
Typy čipov by mali byť volené podľa druhu charakteru predmetu a potrieb jeho sledovania
Na kódovanie a iniciáciu záznamu sa používa terminálové zariadenie dokumentačného modulu , ktorý bude
súčasťou technického vybavenia depozitárov.
Bezpečnosť systému RFID
Inštalácia RFID brány bude riešená tak, aby všetky dôležité komunikačné a riadiace komponenty boli uložené
v oceľovej uzamykateľnej skrinke odolávajúcej ataku nepovolaných osôb. Nechránenými časťami budú len
zariadenia RFID brány: snímacie antény a pohybové čidlá. Tieto budú pod trvalou vlastnou kontrolou a

Revízia dokumentu

Strana 7 z 32

ZÁK. ČÍSLO / CODE: 2021-0305
INVESTOR / CLIENT: Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
STAVBA / JOB : REKONŠTRUKCIA PAMÄTNÍKA SNP BANSKÁ BYSTRICA,

MODERNIZÁCIA EXPOZÍCIE A VYBUDOVANIE PODZEMNEJ EXPOZÍCIE ŤAŽKÝCH
ZBRANÍ
OBJEKT / UNIT: RFID ochrana, kontrola pohybu a evidencia exponátov

kontrolou kamerového systému.
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Prístupová politika
Základné pravidlá prístupovej politiky systému budú definované bezpečnostnom režime múzea a
depozitárnom režime
Špecifické nastavenia v zmysle týchto interných pravidiel zabezpečí dodávateľ systému a spravovať ich
bude systémový administrátor. V rámci bezpečnostného režimu bude treba definovať a aj zásady
fyzickej ochrany celého systému:
-prístupové práva k zariadeniu
-zakázané jednoduché vypnutie HW
-riešenie v maximálnej miere typu „antivandal“
-funkčnosť počas výpadku el. energie na minimálny čas
-krízový režim.
Variabilita
Sústava depozitárov bude kontrolovaná centrálne s možnosťou špecifikácie oprávnení
jednotlivých držiteľov kariet, režimov prístupu, samostatných denníkov pre jednotlivé depozitáre,
klimatických podmienok.
Variabilita systému umožní aj vyskladať zostavy podľa aktuálnej situácie a potrieb múzea, pričom bude
možné ďalšie rozširovanie základnej zostavy o vzdialené RFID brány.
Iniciácia
Systém bude spustený až po tom, čo prebehnú testy komplexnej funkcionality. Testované musia
byť všetky funkcie.
Nastavia a otestujú sa citlivosti antén a čidiel.
Prebehnú testy sledovania a zaznamenávania všetkých variantných stavov RFID brány ako celku.
Zároveň prebehne kontrola správnosti „logov a eventov“. RFID brána v tejto etape musí byť napojená na
systém.
Depozitárne priestory
Depozitárne priestory sú jadrom priestorového vybavenia múzea a podliehajú zvláštnemu režimu správy podľa
tohto depozitárneho režimu.
Tieto miestnosti sú nepriechodné a samostatne uzamknuteľné, chránené signalizačným zariadením, mrežami,
bezpečnostnými zámkami, strážnou službou, RFID bránou a neslúžia ako trvalé pracovisko.
Otvorené depozitáre
Pre odborné skúmanie a prezenčné štúdium zbierok slúžia depozitárne študovne.
Prístup do depozitárnych študovní má odborná verejnosť ndividuálne, pričom podmienkou je identifikačná
registrácia a zapožičanie prenosnej RFID karty.
O zapožičaní registračnej karty rozhoduje kustód.
Pre zapožičanie registračnej karty nutná identifikácia návštevníka a vykonanie záznamu o identifikácii
v zmysle.
Záznamy denníka obsahujú nasledovné údaje:
Fyzický prístup do študovne je kontrolovaný RFID bránou a záznamy o prístupe zostávajú archivované
najmenej 3 roky.
Na požiadanie môže kustód zapožičať bádateľovi predmet na prezenčné skúmanie a štúdium do študovne.
Spôsob evidencie zápožičky je stanovení včasti Evidencia výpožičiek .
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Možnosť návštevníkov múzea nahliadnuť do depozitárov poskytuje otvorený depozitár, ktorý technicky
zabraňuje priamemu fyzickému kontaktu s predmetmi – predovšetkým s tými, ktoré by tým mohli byť
akokoľvek vystavené riziku poškodenia, zneužitia alebo odcudzenia.
Režimová ochrana
Systém RFID zaisťuje, aby boli priestory a zbierky pod stálou kontrolou ako je uvedené v časti Správa
zbierok systémom RFID.
Revízie zbierok
Predmety uložené v D1 až D4 sú pod permanentnou kontrolou komplexnosti a ich pohyb je sledovaný
prostredníctvom depozitárneho systému RFID ako je uvedené v časti Správa zbierok systémom RFID.
Nástrojom identifikácie predmetov pri odborných revíziách je čítacie RFID zariadenie, ktoré má nasledovné
funkcie:
Identifikácia predmetu – display čítacieho zariadenia zobrazuje záznam z katalogizačného modulu a
náhľadový obrázok, na základe ktorého je predmet vizuálne a popisne identifikovaný.
Vyhľadávanie predmetu – po zadaní evidenčného čísla predmetu, prenosná čítačka zvukovým signálom
upozorní, že hľadaný predmet je v dosahu.
Lokačné zoznamy – zadaním identifikátora lokácie systém vráti výpis všetkých predmetov, ktoré sú párované
so zadanou lokáciou.
Rýchle informácie o zbierkovom predmete – zosnímaním RFID čipu, čiarového kódu, alebo evidenčného čísla
predmetu, systém vyhľadá v databáze konkrétny zodpovedajúci záznam a zobrazí evidenčné údaje a
zobrazenie predmetu na obrazovke prenosného čítacieho zariadenia, alebo pripojeného PC.
Rýchla inventúra – funkcia rýchlej inventúry slúži na automatickú revíziu zbierkových predmetov – detekciu
(prezenciu/absenciu) predmetov v daných priestoroch.
Správa zbierok systémom RFID
Správa zbierok systémom RFID je podporovaná komplexom integrovaných zariadení. Umožňujú automatickú
identifikáciu objektov prostredníctvom rádiových vĺn, pričom identifikátorom objektov je RFID tag.
Systém kontroluje, zaznamenáva a vyhodnocuje špecifikované udalosti objektu označeného RFID tagom, a to
predovšetkým:


výskyt osôb a predmetov v dosahu anténnych zariadení, smer pohybu osôb a
predmetov v RFID bráne (bez ohľadu na to, či sú označené RFID tagom),



oprávnenosť vstupu osôb,



oprávnenosť osoby premiestňovať predmety. Tieto funkcie zaisťujú:



RFID tagy – identifikačné prvky, ktoré poskytujú systému informácie o sledovaných
objektoch,



RFID brány – sústava zabudovaných antén, ktoré kontrolujú pohyb RFID tagov,



pohybové čidlá – snímajú akýkoľvek pohyb v bráne a vyhodnocujú jeho smer,



prenosné čítacie zariadenia – snímajú RFID tagy a poskytujú údaje.



Systém využíva funkciu detekcie a identifikácie RFID, pričom integrácia s
katalogizačným modulom umožňuje interpretovať a zaznamenávať udalosti ako:



údaje o správe jednotlivých predmetov,



údaje depozitárneho denníka,



evidenciu výpožičiek.

Dáta systém získava z dvoch zdrojov:
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Údaje získané detekciou periférnych zariadení systému – iniciálne údaje získané automaticky. Tieto údaje sú
uchovávané , právo meniť nemá žiaden klient. Zmeny môže vykonať administrátor na základe písomnej
požiadavky riaditeľa, pričom systém uchováva aj pôvodné údaje, ktoré nie je možné odstrániť ani prepísať.
Údaje, ktoré systém nie je schopný detekovať, dopĺňa oprávnený klient– editované údaje, ktoré má
právo ich tvorca/vlastník meniť.
Podmienky prevádzky systému RFID
Riadiace zariadenia RFID sú umiestnené v uzamknutej skrinke v manipulačnom priestore depozitárov a
prístup k zariadeniu má len osoba oprávnená k vstupu do depozitára – kustód.
Ostatné osoby majú prístup k riadiacim zariadeniam len v sprievode kustóda.
Systém RFID je v nepretržitej prevádzke, ktorú v čase výpadku el. prúdu zaisťuje UPS po dobu minimálne 3
hodiny. O jeho odstavení (vypnutí) sa vykonáva záznam .
Údržbu systému zabezpečuje výlučne servisná služba jednotného vedomostného systému múzeí SR.
Prístup osôb k zbierkam
Kontrolu prístupu osôb do depozitárnych priestorov automaticky zaisťuje systém.
Detekuje akýkoľvek pohyb v RFID bráne, zaznamenáva a interpretuje ho v zmysle tohto depozitárneho
režimu. Uvedené funkcie zabezpečujú periférne zariadenia systému:


pohybové čidlá RFID brány detekujú pohyb a modul vyhodnocuje smer pohybu (do
depozitára/von z depozitára),



anténny systém RFID brány detekuje a modul vyhodnocuje osobu prechádzajúcu
bránou na základe RFID karty.

RFID Karta
RFID Karta (ďalej len karta) je identifikačný kľúč oprávňujúci jej držiteľa pristupovať k zbierkam.
Osoby pristupujúce k zbierkam musia byť vybavené RFID kartou, ktorou sa identifikujú.
Systém akceptuje dva druhy identifikačných kariet: kartu oprávnenej osoby a kartu návštevníka.
Kartu oprávnenej osoby vydáva riaditeľ múzea.
Kartu návštevníka – bližšie neidentifikovaná osoba, ktorej múzeum umožňuje vstup do depozitára výlučne
len v sprievode oprávnenej osoby, vydáva múzeum maximálne pre päť súčasných návštevníkov.
Karty sú evidované s údajmi o osobe uloženými v databáze personálnych autorít. Evidencia je trvalo
uchovávaná v archívnom systéme CEMUZ.
Systém zaznamenáva každý prechod RFID bránou (smer, presný čas, osobu a predmety)
ako udalosť v priestoroch.
Udalosti interpretuje system v evidencii udalostí RFID brány nasledovne:


Oprávnený vstup/výstup – v prípade vyhodnotenia osoby oprávnenej vstupu.



Neoprávnený vstup/výstup – v prípade vyhodnotenia osoby neoprávnenej vstupu:



osoba bez identifikačnej karty,



osoba s identifikačnou kartou kurátora, riaditeľa, návštevníka bez sprievodu kustóda.

Údaje interpretovaných záznamov udalostí (prechod osôb a pohyb zbierok) chronologicky zaznamenáva
depozitárny denník.
Pohyb predmetov
Akákoľvek zmena trvalého umiestnenia predmetu (príjem do depozitára, zmena pozície, opustenie
depozitára, návrat do depozitára) je považovaná za pohyb predmetu a je zaznamenávaná.
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Premiestňovanie predmetov v rámci depozitára považujeme za zmenu pozície o trvalom uložení a
zaznamenáva ju kustód editovaním alebo napárovaním RFID tagu predmetu s RFID tagom pozície
(lokačný tag identifikujúci úložné zariadenia).
Premiestňovanie predmetov mimo depozitára – prechod cez RFID bránu považujeme za zmenu trvalého
umiestnenia – výpožička. Premiestňovanie predmetov a výpožičky.
Príjem do depozitára
Predmet je možné korektne prijať pod správu depozitárneho režimu po vytvorení evidenčného záznamu a
iniciovaní RFID tagu nástrojmi.
Pri prvom vstupe predmetu označeného RFID tagom do depozitára, systém automaticky vykoná záznam o
trvalom uložení: predmet, čas, osoba.
Po napárovaní identifikátora predmetu s identifikátorom lokácie (pozície) v depozitári, systém zaznamená
miesto trvalého uloženia a trvalo kontroluje a zaznamenáva každé opustenie a návrat do depozitára.
Opustenie depozitára – výpožička
Presun predmetu mimo depozitára je systémom kontrolovaný nasledovne:
Automatická detekcia predmetu a jeho identifikácia s údajmi.
Automatická detekcia a identifikácia osoby, ktorá premiestňuje predmet a vyhodnotenie oprávnenosti –
systém overuje osobu, ktorá sprevádza predmet a vyhodnocuje oprávnenosť.
Systém automaticky vykonáva záznamy udalostí:


V katalogizačných údajoch o detekovanom predmete (záznamové položky„ dočasné
umiestnenie“ – začiatok).



V údajoch o pohybe predmetu.



V udalostiach depozitára.

Upozornenia na neoprávnené udalosti
Systém upozorňuje na udalosti, ktoré v zmysle tohto depozitárneho režimu vyhodnotí ako neoprávnené a
to najmä na:
Vstup neoprávnenej osoby (bez RFID karty).
Neoprávnené premiestnenie predmetu (podľa konfigurácie práv identifikovaných z RFID karty ).
Absencia predmetu v depozitári po termíne ukončenia výpožičky
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Depozitárne hospodárstvo

Logistickí operátori, generálni manažéri a skladoví manažéri, potrebujú presný prehľad o umiestnení svojich
aktív a zásob v reálnom čase.
Toky aktív (napr. Nástroje, vybavenie, tovar) sú jedny z najkomplexnejších na správu.
STid ponúka výrobcom komplexné riešenia pre správu tokov, prichádzajúcich a odchádzajúcich zásob,
operácií zásob a viditeľnosti 2D / 3D aktív (mapovanie, geolokácia).
Spoločnosť STid vyvinula riešenie RFID zamerané výlučne na správu depozitov.
Automaticky spravovať zásoby depozitov a vybavenia,
Ušetrite čas kontrolou , dodávaním a vybavením,
mať presnú viditeľnosť múzejných zásob v reálnom čase,
bezpečné toky zariadení,
Rýchlo poskytnúť vládnym orgánom právne dokumenty (záznamy o inventári zariadení atď.).
Urobte svoje dielne inteligentnými a prepojenými
Zlepšiť výkon zamestnancov
Optimalizujte toky ľudí a zariadení na vašich stránkach
Zlepšite dostupnosť a rýchlosť pracovnej stanice
Skráťte čakacie doby na vyzdvihnutie a vrátenie vybavenia
Eliminujte nezrovnalosti na sklade a straty nástrojov
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Pevná jednotka
Na správu vybavenia a odhlásenia z pevného miesta.
V niektorých konfiguráciách môžu byť zabudované dve pevné jednotky (jedna na odbavenie
vybavenia a druhá na vrátenie vybavenia) na dvoch rôznych miestach.
Dotykový počítač
Opravená čítačka UHF
Čítačka autentifikácie kariet RFID
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Mobilná jednotka
Na mobilnú správu vybavenia, registrácie a odhlásenia.
Mobilnú jednotku je možné použiť aj na vykonávanie občasných inventarizačných operácií.
Dotykový tablet
Prenosná čítačka UHF

Rozsah značiek
Každá položka zariadenia musí byť označená štítkom UHF špeciálne vyvinutým pre sledovacie
zariadenie v dielňach.
Tieto štítky sú malé a dodávajú sa v rôznych modeloch na použitie na všetkých druhoch zariadení
(skrutkovače, kladivá, zváračky, ťažké stroje atď.).
Sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym vonkajším podmienkam používania, ako sú vysoké
teplotné výkyvy, korózia atď.).
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Čítačka RFID UHF s dlhým dosahom
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Frekvencia: UHF
Normy: ISO18000-63 / EPC1 Gen 2 - ETSI 302-208: 866 MHz (Európa), FCC časť 15: 915 MHz
(USA), Maroko (predpisy ANRT 867,8 MHz), verzie pre Austráliu a Nový Zéland / certifikáty CE a
FCC
Čip: EPC1 Gen 2
Funkcie: Čítanie, zápis / Iba na čítanie
Rozhrania: RS232 / RS485 / TCP-IP
Čítacie vzdialenosti: 0 - 3 m / 0 - 9,84 stopy
Napájanie: Typ. 12 VDC (9 - 36 VDC) / Spotreba: Typ. 500 mA / max a 750 mA / 12 VDC /
voliteľné napájanie POE
Materiál: Biele PVC - Požiarna klasifikácia M1 (samozhášavý)
Farba: biela - voliteľná potlač loga
Rozmery (vxšxh): 208,2 x 218,7 x 35,7 mm
Prevádzkové teploty: - 20 ° C až + 55 ° C
Ochrana: Vystužená vandalská štruktúra
Odolnosť: Úroveň IP65 - Odolné voči poveternostným vplyvom, vode a prachu / Vlhkosť: 5 - 95%
Prevádzkový štandard
GAT nano využíva „pasívnu“ technológiu UHF (ultravysoká frekvencia): čip nevyžaduje batériu pracovať;
jeho energiu dodáva čítačka.
Rádiofrekvencie použité pre túto technológiu sú v pásme 860-960 MHz, v závislosti od krajiny nariadenia.
Táto pasívna technológia UHF sa dá preto použiť na čítanie údajov z elektronického štítku s číslom č.
integrovaný napájací zdroj v dosahu niekoľkých metrov.
Použitie a obmedzenia, vplyvy na životné prostredie, užitočné informácie
Na túto technológiu sa vzťahujú rôzne fyzikálne zákony, ktoré môžu mať vplyv na výkon. Hlavné faktory
majte na pamäti, že sú ďalšie:
- Materiály na štítku alebo za ním ovplyvnia globálny výkon (rozsah a rýchlosť). Značka by malo
zodpovedať svojmu prostrediu, aby poskytovalo najlepšie výsledky.
o Rovnaká značka bude fungovať veľmi odlišne na kovoch alebo za sklom (čelným sklom).
o Pri tejto frekvencii existuje jav absorpcie vĺn v prítomnosti kvapaliny vodivé prvky (napr. voda).
Ľudské telo zabráni detekcii štítku, ak je telo medzi snímačom a samotná značka, alebo ak je značka
umiestnená príliš blízko tela alebo je značka v priečinku ruka.
Vlny sa čiastočne odrážajú na povrchoch: vlny emitované čítačkou sa môžu odraziť prekážky a nechať sa
odvrátiť. Prítomnosť prekážok v RF poli môže ovplyvniť výsledky. Technológia UHF môže byť direktívna:
anténa má svoj špecifický radiačný profil, ktorý môže byť viac-menej direktívne, ako napríklad oblasť
bodového svetla. Umiestnenie antén preto bude plánované na základe cieľovej zóny čítania v závislosti od
ich charakteristík.
Značka UHF môže mať špecifickú orientáciu súvisiacu s polarizáciou antény. „Lineárny“, značka bude
citlivá na orientáciu a nebude sa tak dobre čítať vodorovne ani zvislo, ani naopak.
Optimálne
Vzhľadom na obmedzenia opísané vyššie je dôležité určiť podmienky, ktoré poskytnú maximum možný
výkon systému. To znamená zaistenie optimálnej polohy antény a štítku.
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Výkon bude závisieť od polohy štítku vzhľadom k anténe. Maximálny dosah a optimalizovaná detekcia sa
dosiahne, ak je tag priamo oproti anténe, paralelne s ňou a správna polarizácia.
Hodnoty rozsahu uvedené v technických špecifikáciách pre čítačky sa merajú v priamych vzdialenostiach,
so štítkom rovnobežným s anténou.
Keď je štítok v uhle od antény, efektívny dosah sa zníži.
Mechanický ultrakompaktný dizajn čítačky GAT nano bol vyvinutý tak, aby odolal preplneným prostrediam.
Čítačka UHF má krytie IP65 a môže byť inštalovaná v interiéri alebo exteriéri.
Vysoko výkonná čítačka GAT nano maximalizuje oblasť pokrytia a poskytuje optimálny výkon pri čítaní
značiek.
Je to ideálny systém na automatickú identifikáciu.
GAT nano ponúka bezkonkurenčný pomer výkonu a veľkosti: až 3 m čítacej vzdialenosti s hrúbkou menej
ako 4 cm
Štíhla línia čítačky a elektronika boli vyvinuté špeciálne pre diskrétnu integráciu vo všetkých oblastiach, kde
môže byť identifikácia v továrňach - v priemyselných podnikoch - požiadavkou.
UHF GAT nano čítačka nevyžaduje žiadnu elektronickú konfiguráciu a dá sa veľmi rýchlo a ľahko
nainštalovať a aktivovať. K dispozícii sú 3 montážne sady: montáž na stenu, montáž na stĺp alebo
nastaviteľná sada na montáž na stenu.
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Frekvencia: 13,56 MHz Normy: ISO14443 typy A a B, ISO18092 / certifikácia: CE a FCC Čip: MIFARE
Ultralight®, MIFARE Ultralight® C, MIFARE® Classic a Classic EV1, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®,
MIFARE® DESFire® EV1 a EV2, NFC HCE, SMART MX, CPS3, PicoPass® (iba CSN), Karty iCLASS ™
(iba CSN) *, karta Ministerstva obrany CIMS „Cartes Agents“ Funkcie: Iba na čítanie: CSN alebo súkromné
ID (sektor / súbor) / Secure Protocol (Secure Plus) Read-Write (SSCP a SSCP2) / Read-Write sériové číslo
a bezpečný OSDP ™ ,Rozhrania: TTL Data Clock (ISO2) alebo výstup Wiegand (šifrovaná možnosť - S31)
/ výstup RS232 / výstup RS485 (šifrovaná možnosť - S33) so zabezpečenými komunikačnými protokolmi
SSCP® v1 a v2, OSDP ™ v1 (jednoduchá komunikácia) a v2 (SCP) bezpečná komunikácia) Kompatibilné
s rozhraním EasySecure
Vzdialenosti na čítanie: 0 - 8 cm
Napájanie: 7 VDC až 28 VDC / Spotreba: 130 mA / 12 VDC max
Materiál: ABS-PC-UL-V0 (čierna) / ASA-PC-UL-V0 UV (biela)
Farba: čierna alebo biela - veľa možností prispôsobenia škrupiny
Rozmery (vxšxh): 106,64 x 80 x 25,70 mm
Prevádzkové teploty: - 30 ° C až + 70 ° C / - 22 ° F až + 158 ° F
Skladovacia teplota: -40 ° F až + 185 ° F
Ochrana: Vystužená vandalská dôkazová štruktúra detekujúca neoprávnenú manipuláciu na báze
akcelerometra IK10 / akcelerometer
Odolnosť: Úroveň IP65 (bez konektorov) - Odolná voči poveternostným vplyvom s vodotesnou elektronikou
(certifikácia CEI NF EN 61086) / Vlhkosť: 0 - 95%
ARC-A - štandardné čítačky DESFire® EV2 13,56 MHz
Rozvíjaním Architect ® inovatívne čitateľa, triedami vytvorila perfektnú kombináciu vysokej bezpečnosti a
škálovateľnosti. ARC-A je bezpečná čítačka kariet RFID odolná voči vandalom.
Najoceňovanejšia čítačka riadenia prístupu na celom svete
STid je prvým výrobcom RFID, ktorý získal bezpečnostnú certifikáciu prvej úrovne (CSPN). Je to uznanie
nášho jedinečného know-how, technologických a bezpečnostných znalostí, ktoré sú implementované do
vašej prístupovej architektúry, či už novej alebo existujúcej.
Čítačka ARC-A využíva najnovšie technológie bezkontaktných čipov MIFARE ® s novými mechanizmami
zabezpečenia údajov. Môžu sa použiť všetky verejné šifrovacie algoritmy (3DES, AES, RSA, SHA atď.),
Ktoré odporúčajú oficiálne agentúry pre bezpečnosť údajov (napríklad francúzska národná agentúra
ANSSI).
Čítačky sú kompatibilné s najnovšou generáciou otvoreného protokolu SSCP (STid Secure Common
Protocol). Tento protokol odporúčaný ANSSI používa šifrovanie údajov (AES) a obojsmerné overovanie
„čítača a radiča“ na zaistenie bezpečnosti pred povolením akejkoľvek komunikácie medzi čítačkou a
riadiacim systémom.
Inovatívny systém ochrany pred neoprávnenou manipuláciou chráni citlivé údaje a dáva možnosť vymazať
autentifikačné kľúče (patentované riešenie). Na rozdiel od súčasných riešení na trhu sa spoľahlivosť
technológie založenej na akcelerometri vyhýba jej preťaženiu.
Podpis odráža výber osobného štýlu. Návrhu architekta ® čitateľov je okamžite rozpoznateľný, s dynamikou
a elegantnom štýle, predstavovať čisté, čisté línie. STid ponúka celý rad možností prispôsobenia, vďaka
ktorým prispôsobíte svoju čítačku svojej firemnej identite a integrujete ju úplne do svojho inštalačného
prostredia.
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Frekvencia: 13,56 Mhz
Normy: ISO14443 typy A a B, ISO18092 / certifikácia: CE a FCC
Čip: MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® C, MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus®,
MIFARE® DESFire®, MIFARE® DESFire® EV1 a EV2, NFC HCE, SMART MX, CPS3,
PicoPass®, iCLASS ™ ( Iba CSN) *, karta ministerstva obrany CIMS „Cartes Agents“
Funkcie: CSN, predkonfigurované (PC2 - Easyline), zabezpečené (súbor, sektor) iba na čítanie a
zabezpečený protokol (Secure Plus) / zabezpečené čítanie a zápis
Rozhrania: TTL Data Clock (ISO2) alebo výstup Wiegand (šifrovaná možnosť - S31) / výstup
RS232 / výstup RS485 (šifrovaná možnosť - S33) so zabezpečenými komunikačnými protokolmi
SSCP® v1 a v2, OSDP ™ v1 (jednoduchá komunikácia) a v2 (SCP) bezpečná komunikácia)
Kompatibilné s rozhraním EasySecure
Vzdialenosti na čítanie: 0 - 6 cm
Napájanie: 7 VDC až 28 VDC / Spotreba: 160 mA / 12 VDC Max
Materiál: ABS-PC-UL-V0 (čierna) / ASA-PC-UL-V0 UV (biela)
Farba: čierna alebo biela - veľa možností prispôsobenia škrupiny
Rozmery (vxšxh): 106,64 x 80 x 25,70 mm
Prevádzkové teploty: - 30 ° C až + 70 ° C
Ochrana: Zosilnená vandalská dôkazná štruktúra IK08 / systém detekcie neoprávnenej
manipulácie založený na akcelerometri
Odolnosť: Úroveň IP65 (bez konektorov) - Odolná voči poveternostným vplyvom s vodotesnou
elektronikou (certifikácia CEI NF EN 61086) / Vlhkosť: 0 - 95%
Čítačky klávesníc ARC-B - 13,56 MHz DESFire® EV2
Rozvíjaním Architect ® inovatívne čitateľa, triedami vytvorila perfektnú kombináciu vysokej
bezpečnosti a škálovateľnosti. ARC-B je bezpečná čítačka kariet RFID s kapacitnou klávesnicou.
Najoceňovanejšia čítačka riadenia prístupu na celom svete.
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STid je prvým výrobcom RFID, ktorý získal bezpečnostnú certifikáciu prvej úrovne (CSPN). Je to
uznanie nášho jedinečného know-how, technologických a bezpečnostných znalostí, ktoré sú
implementované do vašej prístupovej architektúry, či už novej alebo existujúcej.
Čítačka ARC-B využíva najnovšie technológie bezkontaktných čipov MIFARE ® s novými
mechanizmami zabezpečenia údajov. Môžu sa použiť všetky verejné šifrovacie algoritmy (3DES,
AES, RSA, SHA atď.), Ktoré odporúčajú oficiálne agentúry pre bezpečnosť údajov (napríklad
francúzska národná agentúra ANSSI).
Čítačka aj klávesnica, ARC-B umožňuje duálnu identifikáciu kombináciou identifikácie karty alebo
PIN kódu. Vďaka svojim rôznym prevádzkovým režimom (karta A alebo karta A alebo karta)
môžete pomocou klávesnice identifikovať ľudí alebo aktivovať ďalšie funkcie (aktivácia alarmu ...)
Podpis odráža výber osobného štýlu. Návrhu architekta ® čitateľov je okamžite rozpoznateľný, s
dynamikou a elegantnom štýle, predstavovať čisté, čisté línie. STid ponúka celý rad možností
prispôsobenia, vďaka ktorým prispôsobíte svoju čítačku svojej firemnej identite a integrujete ju
úplne do svojho inštalačného prostredia.
Inovatívny systém ochrany pred neoprávnenou manipuláciou chráni citlivé údaje a dáva možnosť
vymazať autentifikačné kľúče (patentované riešenie). Na rozdiel od súčasných riešení na trhu sa
spoľahlivosť technológie založenej na akcelerometri vyhýba jej preťaženiu.
Dizajn posúvajúci hranice. Dizajn čítačky ARC-B bol vyvinutý tak, aby vydržal drsné prostredie,
pracoval mimo (úroveň IP65) a ponúkal vysokú odolnosť proti vandalom (IK08).

Frekvencia: UHF
Normy: ISO18000-63 / EPC1 Gen 2 - ETSI 865,6 - 867,6 MHz alebo FCC / IC 902 - 928 MHz / RF
výkon: ERP +33 dBm (2 W) / certifikáty CE a FCC
Čip: EPC1 Gen 2
Funkcie: Čítanie a zápis
Rozhrania: 2D Imager / Dual Band WLAN (a / b / g / n) / Bluetooth®
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Vzdialenosti na čítanie: 0 - 7 m / až 200 značiek za sekundu
Napájanie: Nabíjateľná, vyberateľná lítium-iónová batéria 3 500/7 000 mAh, 3,7 V, intenzívne
používanie až 10/16 h. Súčasťou dokovacej stanice
Farba: čierna
Rozmery (vxšxh): 196 x 83/91 x 21/135 mm Hmotnosť: 550 g vrátane batérie
Prevádzkové teploty: -20 ° C až + 55 ° C
Ochrana: Násobné poklesy na 1,5 m / Kontakty ESD: +/- 4 kVdc / Výfuk vzduchu: +/- 8 kVdc
Odolnosť: IP54 - Vodná projekcia a odolnosť proti prachu / Vlhkosť: 10 - 95%
Procesor a pamäť: ARM Cortex-A8 1 GHz / Pamäť: 512 MB LPDDR2 - RAM 4 GB Flash
Operačný systém: Android
Dotykový displej: 4,3 "WVGA kapacitný dotykový displej, 800 x 480 pixelov, 262 000 farieb
Nastaviteľné podsvietenie LED, čitateľné denné svetlo (Blanview), sklo Gorilla 2
Ručné čítačky Nordic ID HH53 - UHF
Nordic ID HH53 je ručná čítačka RFID typu všetko v jednom vybavená operačným systémom
Android a integrovanou 4,3 ″ dotykovou obrazovkou. Táto mobilná čítačka je navrhnutá tak, aby
poskytovala čo najlepší používateľský zážitok. Operačný systém Android v kombinácii s vysokou
kapacitou spracovania dát umožňuje modelu HH53 vkladať sofistikované a hladko fungujúce
priemyselné aplikácie. Tento prenosný terminál UHF sa perfektne hodí na všetky vaše mobilné
dáta na zhromažďovanie a identifikáciu mobilných aplikácií na kontrolu logistiky a priemyselného
majetku (inventarizačné aplikácie, správa údržby, aplikácie ATA SPEC 2000 atď.)
Aplikácie vyhovujúce štandardu ATA SPEC 2000 (HH53 kompatibilný s mobilným softvérom STid
ATA Manager)
Riadenie dodávateľského reťazca a skladu
Distribúcia
Veľká a robustná 4,3 ”dotyková obrazovka čitateľná za denného svetla
Vysoká kapacita spracovania
Funguje celý pracovný deň iba s jedným nabitím
Niekoľko možností pripojenia
Terminál Nordic ID HH53 je navrhnutý pre aplikácie na dlhé čítanie a zápis (až do 7 m ) s vysokou
rýchlosťou, ľahkou a selektívnou bezkontaktnou identifikáciou). Môže ľahko načítať až 200 značiek
za sekundu. Ponúka mnoho konfigurácií antén priamo ovládaných softvérom: lineárnych,
kruhových alebo bezdotykových.
Vďaka optimalizovanému uchopeniu a použitiu a veľkej 4,3-palcovej farebnej dotykovej obrazovke
s vysokým rozlíšením ponúka C-One vynikajúce jednoduché použitie aj na ostrom slnečnom
svetle.
Batéria s kapacitou 3 500 mAh umožňuje samostatné použitie až 10 hodín alebo viac ako 10 hodín
pracovného času vďaka nášmu špeciálnemu riadeniu napájania (16 hodín intenzívneho používania
s voliteľnou batériou s kapacitou 7000 mAh).

Revízia dokumentu

Strana 22 z 32

ZÁK. ČÍSLO / CODE: 2021-0305
INVESTOR / CLIENT: Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
STAVBA / JOB : REKONŠTRUKCIA PAMÄTNÍKA SNP BANSKÁ BYSTRICA,

MODERNIZÁCIA EXPOZÍCIE A VYBUDOVANIE PODZEMNEJ EXPOZÍCIE ŤAŽKÝCH
ZBRANÍ
OBJEKT / UNIT: RFID ochrana, kontrola pohybu a evidencia exponátov

Terminál UHF
je navrhnutý
pre rýchly,
presný a
spoľahlivý zber
údajov, či už
ide o čítanie
RFID krátkeho
dosahu alebo
intenzívny
inventár RFID.

Terminál Nordic
ID HH53 je
možné
kombinovať s
voliteľným
modulom na
identifikáciu
čiarových
kódov. Má
adaptívny laser
na rozsahy:
štandardný,
dlhý a
automatický.

Vyniká spotrebiteľskými
výrobkami svojou
neotrasiteľne robustnou
konštrukciou. Je
skonštruovaný podľa
medzinárodného
štandardu IP54, odolá
niekoľkonásobnému pádu
betónu do výšky 1,50 m a
zostane plne funkčný v
rozmedzí teplôt -20 ° C
až + 55 ° C

Značka SlimFlex ™ Seal vTamper
Prispôsobiteľný flexibilný štítok so štandardnými alebo minimálnymi veľkosťami odolnými káblovými
sponami.

Značka SlimFlex ™ Seal edTamper
Značka s integrovaným elektronickým systémom tamper spínača, ktorý vysiela systém do systému proti
škodlivému konaniu.

Vodotesné a prachotesné štítky UHF sú kvalifikované a certifikované tak, aby odolali aj tým
najextrémnejším podmienkam: prudké tepelné šoky, vibrácie, kvapaliny atď. Plášte z termoplastického
elastoméru (TPE) tolerujú opakované ohýbanie alebo krútenie pri zachovaní vynikajúcich výkonnostných
charakteristík.
SlimFlex ™ Seal - UHF vysoko výkonné flexibilné štítky odolné proti neoprávnenej manipulácii.
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Frekvencia: 860-960 MHz (celosvetovo)
Normy: EPC trieda 1 GEN 2 / ISO18000-63
Čip: Alien Higgs 3 - 512 bitová používateľská pamäť + 96 bitov EPC + 64 bitov TID (verzia
vTamper) / UCODE G2iM + - D 112 bitov používateľská pamäť + 256 bitov EPC + 96 bit TID
(verzia edTamper)
Čítacie vzdialenosti: 0 - 8 m / (verzia vTamper) - 0 - 5 m / (verzia vTamper mini) - 0 - 2 m / (verzia
edTamper)
Materiál: sťahovací pásik z TPE a nylonu (verzia vTamper) / PC / ABS (verzia edTamper)
Farba: Žltá Pantone 108 s čiernym káblom (verzia vTamper) / Biela s čiernym káblom (verzia
vTamper mini) / Blanc (verzia edTamper)
Rozmery (vx š xh): v Verzia Tamper - 85 × 25 × 3 mm / (bez kábla) - 380 × 6 × 2 mm / ( verzia
vtamper mini - 60 × 12 × 2 mm / (bez kábla) - 200 × 2,5 × 1,2 mm / 7,8 × 0,1 × 0,05 (kábel)
/ ed Verzia Tamper – 39 × 14 × 3,6 mm
Prevádzkové teploty: -40 ° C až +70 ° C
Skladovacia teplota: -40 ° C až + 70 ° C
Ochrana: IEC 62262-IK06 / Rázy: IEC 68.2.29 (40 g, 18 ms, 6 os, 2000 krát)
Odolnosť: Odolnosť proti prachu a vode - certifikované IP68, 20 ° C , 2 m x 24 h / minerálny olej,
ropa, slaná hmla, rastlinný olej, UV / environmentálne testovacie podmienky: 20 ° C , 100 h /
Vibrácie: IEC 68.2.6 (10 g, 10 až 2000 Hz, 3 osi, 2,5 h) / Axiálna / radiálna sila:
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Vďaka svojim bezpečným káblovým spojkám, ktoré sú zreteľné proti neoprávnenej manipulácii, je
vysoko výkonný štítok SlimFlex ™ Seal Tag určený na utesnenie priemyselných kontajnerov,
tašiek alebo škatúľ tak, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
Jednotky Seal Tag s vysokou viditeľnosťou umožňujú priradenie jedinečného elektronického
identifikátora každému bezpečne pripevnenému kontajneru. Prístup k obsahu zapečateného
kontajnera si vyžaduje prerušenie káblového zväzku alebo porušenie samotnej nádoby, a to v
prípade poskytnutia jasného dôkazu o neoprávnenej manipulácii.
Elektronika vložená do štítku SlimFlex ™ Seal ponúka vysoký snímací výkon aj v drsnom prostredí.
Štítok je možné identifikovať až od 8 m (2 m s verziou edTamper) a poskytuje antikolízny systém
pre rýchlu a spoľahlivú identifikáciu.
Rad SlimFlex ™ Seal vyhovuje medzinárodným štandardom RFID EPC Class1 Gen2 a je
kompatibilný s frekvenciami ETSI a FCC pre použitie v Európe, Spojených štátoch a Japonsku
Keramika STid - kovové štítky

Frekvencia: 866 MHz pre čítačky Súlad s ETSI 302-208 (865,7-867,7 MHz) / 915 MHz pre čítačky
Súlad s FCC Part15 (902-928 MHz)
Normy: ISO18000-63 - EPC trieda 1 Gen2 - kompatibilné s ATA SPEC 2000 –nemožné sledovanie
a funkcie BlocPermalock
Vzdialenosti na čítanie: až 8 m / 26,2 ft
Materiál: keramika , Farba: čierna
Rozmery (vxšxh): Ø10 x 1,5 mm (PuceTag) / 25 x 25 x 3,8 mm (SquareTag) / 20,5 x 17 x 3,3 mm
(OblongTag) / 25 x 9 x 4,1 mm (ClavTag) 25) / 19 x 9 x 4,2 mm (ClavTag 19) / 13 x 9 x 4,2 mm
(ClavTag 13) / 12 x 4 x 1,5 mm (LittleTag)
Prevádzkové teploty: -20 ° C až + 85 ° C , Odolnosť: IP68
Sortiment kovových štítkov STid Ceramic sa skladá z značiek PuceTag, SquareTag, OblongTag,
ClavTag a LittleTag. Tieto štítky UHF EPC1 Gen2 sú špeciálne navrhnuté tak, aby fungovali v
drsných kovových prostrediach. Tento rozsah, ktorý je k dispozícii s pamäťami od 512 bitov do 64
kbits, je najprispôsobenejší na vysledovateľnosť zbraní, intervenčných zariadení a nástrojov.
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Tento rad kovových štítkov je navrhnutý tak, aby umožňoval identifikáciu a sledovanie nástrojov a
malého vybavenia v drsnom prostredí.
OOP (vybavenie na ochranu osôb) , Správa zbrojnice
Optimalizácia dizajnu antény s lineárnou polarizáciou ponúka štítok s tenkým dizajnom a
ultrakompaktnými rozmermi, ktorý je ideálny na identifikáciu malých kovových častí s čítacou
vzdialenosťou až 8 m.
Tento rad kovových štítkov je navrhnutý tak, aby umožňoval identifikáciu a sledovanie nástrojov a
malého vybavenia v drsnom prostredí.
Sortiment odolných štítkov STid Ceramic ponúka vysledovateľnosť a automatizovanú správu
priemyselných procesov v najnáročnejších prostrediach. Vodotesné a prachotesné (IP68), mini
štítky sú kvalifikované a certifikované tak, aby vydržali aj tie najextrémnejšie podmienky: vysoké
teplotné výkyvy, vibrácie (MIL STD 810-F BS EN 60068-2), tekutiny atď.
LinTRAK - etikety na bielizeň UHF

Frekvencia: UHF širokopásmové pripojenie - 860 - 960 MHz (EÚ, USA a Ázia)
Normy: ISO18000-63 - EPC trieda 1 Gen2
Čip: Impinj Monza 5 - používateľ 32 bitov
Čítacie vzdialenosti: 0 - 3 m
Materiál: polyester Farba: biela

Rozmery (vxšxh): 59 x 20 x 1,8 mm
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Skladovacia teplota: do 220 ° C počas 30 sekúnd / do 134 ° C počas 20 minút (proces sterilizácie)
Skladovacia teplota: -10 ° C až + 50 ° C
Séria LinTRAK® - etikety na bielizeň UHF
Rad textilných štítkov UHF série LinTRAK ® je vhodný pre priemysel čistenia a prania. Umožňujú
identifikovať akýkoľvek typ textilu, odolný voči vysokým teplotám a zložitým podmienkam prania.
Séria etikiet LinTRAK ® ponúka presnú a vysoko výkonnú identifikáciu na všetkých druhoch textílií
(uniformy, textilné posteľné prádlo, odevy ...): do 3 m čitacej vzdialenosti v závislosti od aplikácie.
Štítky je možné pripevniť na textil jednoduchým spôsobom: šitím, integrovaným do textilu, lepiacou
páskou.
Štítky LinTrak ® sú schopné prežiť pri opakovaných expozíciách v prostredí s vysokou teplotou (do
+ 200 ° C )
ThinTag UHF lepiaci štítok

ThinTag sú lepiace štítky UHF EPC1 Gen2 Gen2 (ISO18000-63). Jeho materiály a rozmery sú
vhodné na použitie na všetky nekovové nádoby.
Frekvencia: UHF širokopásmové pripojenie - 860 - 960 MHz (EÚ, USA a Ázia)
Normy: ISO18000-63 - EPC trieda 1 Gen2
Čip: Impinj Monza 4QT TM
Čítacie vzdialenosti: 0 - 10 m
Materiál: PET , Farba: biela
Rozmery (vxšxh): 73 x 8 mm / 2,87 x 0,31 palca
Prevádzkové teploty: -35 ° C až + 85 ° C / -31 ° F až 185 ° F
Skladovacia teplota: -35 ° C do + 90 ° C / -31 ° F do + 194 ° F
Odolnosť: IP68
Štítok ThinTag ponúka spoľahlivé a vysoko výkonné čítanie na všetkých druhoch nekovových
predmetov: kartón, plast atď
Spoľahlivo funguje na nekovové účely
Dizajn prispôsobený na rovné a zakrivené povrchy
Mnoho možností prispôsobenia
ThinTag je dobre navrhnutý pre ploché a zahnuté sledovania nekovových aktív v obmedzených
prostrediach.
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Štítky ThinTag sú prispôsobiteľné, aby sa mohli úplne prispôsobiť vášmu firemnému imidžu.
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Séria EOS® - UHF lepiace štítky

Frekvencia: UHF - 866 - 868 MHz (EÚ), 902 - 928 MHz (USA)
Normy: EPC triedy 1 Gen2 - ETSI 865-868 MHz / FCC 902-928 MHz / ASIA 950-956 MHz
Čip: Alien Higgs 3 - používateľ 512 bitov - EPC až 480 bitov / Alien Higgs 4 - používateľ 128 bitov EPC až 128 bitov / NXP Ucode 7 - EPC 128 bitov / Impinj Monza R6 - EPC 96 bitov / Impinj Monza
R6- P - Používateľ - 64 bitov - EPC 128 bitov
Farba: biela
Rozmery (vxšxh): 41 x 24 mm / (EOS® 250) - 54 x 34 mm / (EOS® 300) - 74 x 21 mm / (EOS®
400) - 100 x 26 mm / (EOS® 500)
Prevádzkové teploty: -40 ° C až + 85 ° C / alebo -50 ° C až + 85 ° C / (mimozemský čip)
Spoločnosť STid ponúka sériu EOS ® , kompletný rad lepiacich štítkov UHF EPC1 Gen2 na ľahké
sledovanie a sledovanie vašich paliet, škatúľ a iných predmetov.
Séria štítkov EOS ® ponúka spoľahlivé a vysoko výkonné čítanie na všetkých druhoch nekovových
účelov: kartón, plast, bielizeň ...
Séria štítkov EOS ® je možné prispôsobiť tak, aby zodpovedali obrazu vašej spoločnosti.
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POKYNY NA MONTÁŽ A PREVÁDZKU
Finálne montáže je nutné vykonávať s maximálnym ohľadom na povahu priestorov: minimalizovať
prašnosť,vŕtanie s odsávaním, upratanie po montáži, ...
Všetky prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s investoroma autormi
projektu. Ich realizácia je možná iba na základe súhlasu autorov projektu! Prípadné nejasnosti resp.
nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi projektu!
Projektované rozmery všetkých dodávok a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť
premeraním priamo na stavbe!
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Pre prehľadné riadenie a kontrolu bezpečnostných požiadaviek počas výstavby musí byť v projekte stavby
vypracovaný „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a
nariadením vlády č. 396/2007 ako aj súvisiacou dokumentáciou BOZP. Týmto plánom sa riadia všetci
účastníci stavby pri realizácii prác podľa tohto projektu.
Pri prácach treba postupovať podľa platných ustanovení Vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti
práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako aj v súlade s výnosmi stavebného zákona
50/1976 Zb. novelizovaného zákonom 237/2000 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov.
V zmysle ustanovenia tohto zákona (§ 44 ods. 1) môže stavbu alebo jej zmenu uskutočňovať len právnická
alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2
Obchodného zákonníka) a vedenie a uskutočňovanie stavby vykonáva stavbyvedúci (§ 46 stavebného
zákona).
Ďalej musia byť počas výstavby dodržiavané všeobecné technické podmienky na uskutočňovanie stavieb
(§ 48 st. zákona).V zmysle ustanovenia tohto zákona (§ 44 ods. 1) môže stavbu alebo jej zmenu
uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa
osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie a uskutočňovanie stavby vykonáva
stavbyvedúci (§ 46 stavebného zákona). Ďalej musia byť počas výstavby dodržiavané všeobecné
technické podmienky na uskutočňovanie stavieb (§ 48 st. zákona).
Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v usporiadaní káblových trás, umiestnení zariadení a v
samotných stavebných úpravách. Požiarnu bezpečnosť zabezpečuje vzájomná poloha káblov a ich
izolácia.
Montáž a servis môže vykonávať iba montážna a servisná organizácia vlastniaca osvedčenie o zaškolení
na montáž a servis zariadenia.
Organizačné opatrenia
Užívateľ v dostatočnom predstihu pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky určí správcu – osobu
zodpovednú za prevádzku zariadenia RFID, osoby poverené údržbou zariadenia.
Vzhľadom na charakter systému RFID nie je žiadúca všeobecná znalosť montážnych schém. Odporúča
sa, aby dokumentácia týchto zariadení bola prístupná len osobe poverenej údržbou zariadení. V prípade
rôznych rekonštrukcií el. rozvodov je nutné upozorniť na rozvody, aby nedošlo k nežiadúcim súbehom,
prípadne kríženiam, čo môže mať za následok nesprávnu funkciu.
Systém možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, v popisnom označení.
Prevádzkovať možno len systém , ktorý má preukázanú zhodu vlastností s technickými predpismi – Zákon
č. 264/1999 Z. z.
Počas doby prevádzkovania môže byť ktorákoľvek jej súčasť nahradená iba súčasťou vyrobenou
výrobcom, alebo s jeho súhlasom. Ak výrobca zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti, môže byť súčasť
nahradená súčasťou s obdobnými vlastnosťami.
O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne osoba s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie
inštalácií a opráv .
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Hodnotenie rizika vzhľadom k elektroinštaláciám v danom priestore
Početnosť rizík dokončenej stavby /pravdepodobnosť/ - nízka.
Dôsledky - zanedbateľné, resp. málo významné pri dodržiavaní prevádzkových predpisov a predpisov o
kontrole a údržbe elektrických zariadení.
Hodnotenie rizika a kritériá bezpečnosti - prijateľné riziko, navrhovaná elektroinštalácia je bezpečná,
vyžaduje bežné postupy, ide o optimálny stav.
Zhotoviteľ predmetnej elektroinštalácie v rozsahu tejto projektovej dokumentácie: musí zabezpečiť aby
výrobky a elektroinštalačné práce spĺňali požiadavky BOZP v súlade s §4 zákona 124/2006 Z.z.:
- poskytnúť užívateľovi príslušné informácie o tom, aké ohrozenia z používania predmetnej
elektroinštalácie vyplývajú v predmetných užívateľských podmienkach, vrátane poučenia, ako sa chrániť
proti ohrozeniam elektrickým prúdom, v súlade s zákona 124/2006 Z.z., užívateľom predmetnej
elektroinštalácie a elektroinštalačných výrobkov podať informáciu o ich bezpečnom umiestnení, napojení a
používaní v súlade s zákona 124/2006 Z. Z, preukázateľne cez vyhotovený zápis s podpisom poučených.
- poučiť užívateľa o bezpečnom vypnutí elektrických rozvodov v prípade ohrozenia.
Popis zostatkových nebezpečenstiev:
a. elektroinštalácia : užívateľ - obsluha musí byt' poučená pre obsluhu a údržbu sa a musí sa riadiť
pokynmi z návodov na používanie jednotlivých zariadení.
5.

ZÁVER

Pri montážnych prácach je potrebné dodržať platné STN 33 2000-4-41, STN 34 3100 a s nimi súvisiace
predpisy, ako aj stavebné a bezpečnostné predpisy.
Všetky prvky a zariadenia sú referenčné a možno ich zameniť za ekvivalentný systém iného výrobcu pri
dodržaní projektovaných parametrov (s možnosťou aj ekvivalentnej náhrady vyšších parametrov).
Ekvivalentný výrobok / zariadenie musí byť odsúhlasené projektantom.
Všetky prípadné zmeny tejto dokumentácie ako aj rozšírenia systému je potrebné konzultovať s
projektantom.

V Banskej Bystrici, marec 2021

Revízia dokumentu

Vypracoval: Michal Gazdík
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